
KNIPEX TwinGrip – Kleště s posuvným kloubem

Zepředu nebo z boku –
zvládnou všechno
Flexibilní. Šikovné. Silné.

Ozubené úchopové plochy  
podél podélné osy kleští 
umožňují sevřít opotřebené 
šrouby nebo vruty pevně  
zepředu

KNIPEX Quality – Made in Germany 



od 09. 2021

82 01 200

82 02 200

 Jedinečná kombinace: funkce předního a bočního 
úchopu, průvlečný kloub, seřízení pomocí tlačítka

 Velmi tenké kleště vám umožní pracovat i ve 
stísněných instalačních prostorách, s úzkou zónou 
k otáčení při dosahování rychlých výsledků

 Přední čelist s vysokým úchopem s robustními zuby 
a vysokým převodovým poměrem na špičce

 > Velký přední a boční úchop pro průměry šířky plochého  
materiálu 4–22 mm

 > Spolehlivý čelní úchop plochých pracovních dílů díky  
tříbodovému systému

 > Sevření, utahování a povolování šroubů s opotřebovanými 
hlavami a závity

 > Posuvný kloub nastavitelný v pěti krocích s nastavením  
pomocí tlačítka pro přesné nastavení tloušťky úchopu

 > Zarážka sevření snižuje riziko skřípnutých prstů
 > Odolné a trvanlivé díky robustnímu průvlečnému kloubu
 > Kované z chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji, 
zuby také indukčně kalené na cca 61 HRC

Optimalizovaná geometrie čelistí: 
dvouzónová čelist s protilehlým  
zarovnáním zubů – maximální úchop  
při povolování a utahování.

Pohodlné a spolehlivé: 
Tlačítko umožňuje seřídit tloušťku 
úchopu v pěti krocích přímo na 
pracovním dílu a poté bezpečně 
zacvakne na místo, aby se zabránilo 
náhodnému posunutí!

KNIPEX TwinGrip 
Kleště s posuvným kloubem
Ùčelové řešení pro uvízlé pracovní díly, 
jako jsou šrouby a vruty

 Novinka

Kleště KNIPEX TwinGrip umožňují flexibilní nastavení úchopu v 
pěti polohách…

…a polohu je možné rychle změnit stisknutím tlačítka. Průvlečný kloub je robustní a flexibilní, takže kleště mohou 
uchopit pracovní díly v rozmezí 4–22 mm.

Č. výr.
EAN
4003773- mm Kleště Hlava Rukojeti

Nastavitelných 
pozic Ø palce Ø mm palce mm g

82 01 200 087243 200
fosfátováno 
atramentolem 
na černo

leštěno

potaženy plastem který 
brání sklouzávání

5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 270

82 01 200 SB 087571 200 5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 270

82 02 200  087250 200
s vícesložkovými návleky

5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 280

82 02 200 SB  087588 200 5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 280
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